Fundação LAMF

Quem Somos

A Fundação LAMF foi um “presente de aniversário” que vinte amigos do Professor Luiz Almeida Marins Filho lhe deram
quando completou 50 anos de idade, em setembro de 1999, numa homenagem ao amigo e educador sorocabano.

Os vintes amigos – que fazem parte do Conselho Superior da Fundação LAMF – são todos ligados à educação e através da
Fundação realizam programas e projetos de educação comunitária de alta relevância.

Nunca é demais ressaltar que a Fundação LAMF não recebe recursos públicos de nenhuma origem – federal, estadual ou
municipal. O objetivo de seus instituidores foi o de desafiar pessoas com conhecimento adquirido através de estudo e
prática profissional, a devolverem à sociedade aquilo que receberam, fazendo um trabalho de educação social, nãoformal, de relevância.

Como a Fundação LAMF foi instituída em homenagem a um professor e seus instituidores são, em grande maioria,
igualmente professores, o “produto” que a Fundação tem a oferecer à comunidade é o conhecimento.

Assim, a Fundação LAMF é totalmente diferente de qualquer outra. Acreditamos que seja mesmo um desafio à Curadoria
das Fundações compreender que um grupo de 20 professores tenha instituído uma Fundação em homenagem a um
professor vivo e que ela – a Fundação – não aceite receber recursos financeiros públicos para se desafiar a dar o que seus
membros acreditam ter de maior valor – o conhecimento. Tudo o que ela tem é pago por terceiros voluntários e
conselheiros em suas pessoas físicas. Todo o material utilizado é doado. A fundação não tem funcionários. As viagens
são pagas pelas entidades solicitantes ou pelos conselheiros e voluntários. Por mais estranho que isso possa parecer
isso faz parte do escopo da fundação.

O nosso “produto” é conhecimento e deve ser colocado à disposição sem ônus para a Fundação que é apenas uma forma
jurídica de reunir pessoas interessadas em ensinar pessoas a aprender. A Fundação, através da seu conselho e diretoria
colocam-se à disposição para sofrer qualquer tipo de auditoria que verifique a veracidade de nossos propósitos.

O conhecimento e o relacionamento que os membros da Fundação possuem tornariam muito fácil a obtenção de recursos
financeiros públicos e mesmo privados. Poderíamos ser uma Fundação rica. Mas essa não foi a opção. O grande desafio a
que nos propusemos foi a de doar e fazer o que acreditamos ser mais falto e precioso nos dias atuais – “ensinar a
aprender”.

Conheça os livros publicados pelo Prof. Marins, o homenageado com a constituição da Fundação LAMF:

O Prof. Marins tem 28 livros publicados. O seu primeiro livro - Algumas Notas sobre Direito Primitivo - Edição da
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1973 - é de antropologia e foi escrito a partir de suas experiências na
Austrália, com os aborígines australianos. O segundo livro - Alguns Dados sobre o Folclore Nacional foi escrito em
parceria com sua esposa Ana Cristina Grieco Cruz Marins e também editado pela Universidade Federal de São Carlos.
Ambos os livros encontram-se esgotados.

Autor de 28 livros (por ordem de edição):

1. MARINS, Luiz. Algumas Notas Sobre Direito Primitivo. São Carlos: UFSCar, 1973.
2. ___. e MARINS, Ana Cristina Grieco Cruz. Alguns Dados Sobre o Folclore Nacional. São Carlos: UFSCar, 1974.
3. ___. Socorro! Tenho um Sócio. São Paulo: Harbra, 1985.
4. ___. Administrar, Hoje. São Paulo: Harbra, 1988.
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5. ___. Socorro! Preciso de Motivação. São Paulo: Harbra, 1994.
6. ___. Help! I´ve Got a Partner. London: Minerva, 1994.
7. ___. Socorro! Tenho Medo de Vencer. São Paulo: Harbra, 1997.
8. ___. Profissão: Vencedor. Salvador: Casa da Qualidade, 1998.
9. ___. O Poder do Entusiasmo e a Força da Paixão. São Paulo: Harbra, 1999.
10. __. Momentos de Motivação e Sucesso. São Paulo: Commit, 1999.
11. __. Socorram-me dos Meus Parentes. São Paulo: Harbra, 2001.
12.__ . Acredite! Você foi feito para o Sucesso. São Paulo: Commit, 2002
13. __. Livre-se dos Corvos. São Paulo: Harbra, 2002.
14. __. Homo Habilis. São Paulo: Gente, 2005.
15. __. Desmistificando a Motivação no Trabalho e na Vida. São Paulo: Harbra, 2007.
16. __. Motivação & Sucesso /15 anos - 780 Mensagens. São Paulo: Anthropos, 2007.(*)
17. __. Superdicas Para Ser Um Profissional Vencedor. São Paulo: Saraiva, 2008.
18.__. Desmistificar a Motivação no Trabalho e na Vida. Lisboa: Pergaminho/Gestão Plus, 2008.
19.__ et alli (14 autores). Superdicas para Ensinar a Aprender. São Paulo: Saraiva, 2008.
20.__.Ninguém é Empreendedor Sozinho: o novo Homo Habilis. São Paulo: Saraiva, 2008.
21.__.et alli (13 autores). Pensamento Estratégico para Líderes de Hoje e Amanhã. São Paulo:Integrare, 2008.
22.__ Só não erra quem não faz - e outros temas ilustrados para fazer pensar. São Paulo: Landscape, 2009.
23.__ Projeto Cliente - uma metodologia simples para aumentar vendas, surpreender e encantar clientes. São Paulo:
Harbra, 2009.
24.__ Cómo ser um profesional exitoso. Bogotá, Colômbia: Ed.Panamericana, 2010.
25.__ e MUSSAK, Eugenio - Motivação - do querer ao fazer. São Paulo/Campinas: Papirus/7Mares, 2010
26.__Tudo o que é fácil já foi feito. São Paulo: Saraiva, 2012
27.__IL potere dell' enstusiasmo e la forza della passione. Itália. Taita Press, 2013.
28. __ Motivazione e Successo - Il Nuovo Homo Habilis. Itália. Taita Press, 2014

Conheça os nossos Relatórios de Atividades neste site.

Você também pode contribuir com o trabalho da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, doando qualquer valor:
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Acompanhe a Fundação LAMF nas Redes Sociais também:
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